
 

Bruisende kerken van de samenleving 

 

Deze vragenlijst is gericht op het leggen van een verband tussen de inhoud van het Evangelie dat 

verkondigd wordt en de mate waarop christenen zichtbaar zijn in de samenleving. 

De vragenlijst is primair bedoeld voor kerken en gemeenten die meer zichtbaar zouden willen zijn 

in de samenleving en bereid zijn zich te bezinnen op de boodschap die verkondigd wordt. De 

vragenlijst kan daarnaast ook voor persoonlijke bezinning gebruikt worden. 

De bedoeling van deze vragen is niet om een schuldgevoel te genereren, maar om u bewust te 

maken van het verband tussen de boodschap die we als christelijke kerken en gemeenten 

verkondigen en de mate waarin christenen zichtbaar zijn in de samenleving. Gezien de tijd waarin 

we leven, waarin zowel de duisternis als de nood onder mensen steeds grotere vormen begint aan 

te nemen, wordt de rol van de christelijke gemeente steeds belangrijker. 

1. Johannes de Doper noemde Jezus van Nazareth het lam van God dat de zonde van de 

wereld zou wegnemen (zie Joh.1:29). Wat betekent dit voor u? 

Johannes 1:29 "De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam Gods, dat de 

zonde der wereld wegneemt." 

2. Onder het oude verbond werden er stieren en bokken geofferd ter vergeving van de 

zonden (zie Hebreeën 9:12,13,19; 10:4). Geen lammeren. Waarom zou Jezus dan het lam 

van God worden genoemd? 

Hebreeën 9:12,13,19 "en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen 

bloed eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing 

verwierf. Want als reeds het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as der 

vaars hen, die verontreinigd zijn, heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd worden, ... Want 

nadat door Mozes elk gebod volgens de wet aan al het volk was medegedeeld, nam hij het 

bloed der kalveren en der bokken met water, scharlaken wol en hysop." 

Hebreeën 10:4 "Want het is onmogelijk, dat het bloed van stieren en bokken de zonden zou 

wegnemen." 

3. Vlak voor de uittocht uit Egypte werden wel lammetjes geofferd, waarvan het bloed aan de 

deurposten werd gesmeerd. Dit luidde destijds de bevrijding/verlossing in van het 

'slavenjuk' waaronder men in Egypte gebukt ging. Hoe zou het komen dat binnen de 

(westerse) christelijke kerk niet de bevrijding/verlossing van zonde (enkelvoud) centraal 

staat, maar de vergeving van zonden (meervoud)?  



Toelichting: zonde (enkelvoud) heeft betrekking op de oorzaak; zonden (meervoud) zijn de 

symptomen; klik hier voor een uitgebreide uitleg. 

4. Wat betekent verlossing/redding van zonde (enkelvoud) voor u? 

5. Hoe kunnen we die verlossing/redding van zonde ontvangen/ondergaan? 

6. Vergeving van zonden (meervoud) is symptoombestrijding. Bevrijding/verlossing van zonde 

(enkelvoud) is gericht op de oorzaak. Wat vindt u van deze uitspraken? 

7. Jezus riep zijn volgelingen meerdere keren op met: Bekeert u, want het Koninkrijk van God 

is nabij! Wat bedoelde Jezus met de oproep "Bekeert u!"? Waar moest men zich van 

afkeren en waar moest men zich naar toekeren? 

8. Doelde Jezus met zijn uitspraak dat het Koninkrijk van God nabij was op het leven dat hier 

op aarde gestalte zou krijgen of op het leven na dit leven? 

9. Tijdens de offerdienst onder het oude verbond stond de vergeving van zonden centraal. 

Tijdens de bediening van Jezus leek de bevrijding/verlossing van zonde centraal te staan. 

Jezus zinspeelt er in een gelijkenis op dat hij de jonge wijn schonk en dat de bediening 

onder het oude verbond de oude wijn betrof. Wat vindt u van de gedachte dat de 

christelijke kerk al vroeg in de kerkgeschiedenis weer oude wijn is gaan schenken? Klik hier 

voor enkele uitspraken van Paulus uit de Galatenbrief, die daar mogelijk op zinspelen. 

10. Op de de bruiloft in Kana zei Jezus dat de beste wijn voor het laatst bewaard zou worden. 

Zou deze uitspraak mogelijk (ook) betrekking kunnen hebben op de tijd waarin wij nu 

leven? 

11. Zo ja, wat betekent het voor u dat deze jonge wijn in nieuwe zakken en niet in oude zakken 

geschonken moet worden? 

Als we vandaag de dag eerlijk naar het leven van individuele christenen en naar de kerk in zijn 

geheel kijken, wat vindt u dan van de volgende stellingen? 

1. Als we kijken naar de levensstijl en het vrucht dragen, dan is er over het algemeen weinig 

tot geen verschil tussen de gemiddelde christen en niet-christen. 

2. Christenen zijn herkenbaar als het Licht in de wereld en het Zout van de aarde. 

3. Jezus leek één belangrijk doel te hebben, namelijk: de armen, zwakken, vermoeiden en 

verdrukten in de samenleving opvangen en tot herstel brengen, zodat ze weer vol goede 

moed met vrede in hun hart verder konden leven. De christelijke kerk vandaag de dag 

beantwoordt aan dat doel. 

4. Christenen zijn op dit moment al de openbaar geworden zonen en dochters van God, waar 

de wereld met reikhalzend verlangen naar uitkijkt. 

5. De christelijke kerk is gereed voor de laatste fase van de mensheid waarin we leven. 

Tot slot nog een laatste vraag: 

12. Bestaat er volgens u een verband tussen de inhoud van de boodschap die christenen 

binnen uw kerk / gemeente geregeld horen en de wijze waarop zij zichtbaar zijn in de 

samenleving? 

Mocht u deze laatste vraag met ja beantwoordt hebben dan bestaat er de mogelijkheid om een 

vrijblijvend adviesgesprek met ons aan te gaan. Tijdens dit gesprek zullen we nadenken over een 

eventueel bezinningsproces. Stuurt u voor het maken van een afspraak een e-mail naar 

info@wayofgrace.nl. U kunt ook bellen naar 06-58919971. 
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